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• Bibliotēku pakalpojumi

• Nodarbību programmas

• Tehnoloģijas bibliotēkās

Evans, G. Edward, 1937-:

Library programs and services : the fundamentals.

Santa Barbara, CA : Libraries Unlimited, [2015]

xvi, 496 lpp. ; 26 cm.



• Pārskats par bibliotēkās izmantotajām 
tehnoloģijām

• Tehnoloģiju programmas

• Tīmeklī balstīti pakalpojumi

Burke, John J.:

Neal-Schuman library technology companion : a basic 
guide for library staff/John J. Burke.

Chicago : Neal-Schuman, An imprint of the American 
Library Association, 2016.

xiii, 218 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 23 cm.



• Bibliotēku pakalpojumi

• Bibliotēku plānošana

• Pakalpojumu dizains

Marquez, Joe, 1970-:

Getting started in service design : a how-to-do-it 
manual for librarians /Joe J. Marquez, Annie Downey.

Chicago : ALA Neal-Schuman, an imprint of the American 
Library Association, 2017.

xi, 107 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 28 cm



• Bibliotēkas un kopienas

• Nodarbību programmas

• Meistarotājdarbnīcas bibliotēkās

Burke, John J.:

Makerspaces : a practical guide for librarians /John J. 
Burke.

Lanham : Rowman & Littlefield, [2014]

xix, 183 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm.



• Teorija, vēsture, metodika

• Dizains, kompozīcijas, krāsu gamma, 
tehnoloģijas

• Efektivitāte, uztveres psiholoģija, 
novērtējums

Панкова, Елена Валериевна:

Выставка в библиотеке: традиционная и электронная :
учебно-практическое пособие/Е.В. Панкова, Л.С. 
Беркутова.

Профессия, Санкт-Петербург : 2016. 

151 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 22 cm.



• Publiskās bibliotēkas

• Bibliotēku arhitektūra

• Dizaina risinājumi no arhitekta viedokļa

Hille, R. Thomas, 1953-:

The new public library : design innovation for the 
twenty-first century /R. Thomas Hille.

New York ; Abingdon : Routledge, 2019.

456 lpp. : ilustrācijas ; 29 cm



• Bibliotekāru, arhitektu un dizaineru 
ieteikumi

• Būvniecības process soli pa solim

Creating the high-functioning library space : expert 
advice from librarians, architects, and designers/edited 
by Marta Mestrovic Deyrup.

Santa Barbara, California : Libraries Unlimited, an 
imprint of ABC-CLIO, LLC, [2017]

xv, 158 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, plāni ; 26 cm



• Bibliotēku projektēšana

• Dizaina domāšana bibliotēkā: kā radīt 
apmeklētājiem tīkamu vidi un telpu 

Decker, Emy Nelson, 1978-:

Engaging design : creating libraries for modern users 
/Emy Nelson Decker and Seth M. Porter.

Santa Barbara, California : Libraries Unlimited, [2018]

viii, 159 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm



• Plānošana un būvniecība

• Nepieciešamais aprīkojums un 
personāls

• Krājuma pārvietošana un izvietošana

• Krājuma pārvaldība

VanDuinkerken, Wyoma, 1968-:

Library storage facilities : from planning to construction
to operation /Wyoma vanDuinkerken, Wendi Arant
Kaspar, and Paula Sullenger.

Cambridge : Chandos Publishing, [2019]

xv, 250 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 23 cm.



• Intervijas ar skolu bibliotekāriem

• I daļā Eiropa, Ziemeļamerika

• II daļā Āfrika, Āzija, Austrālija

Lo, Patrick, 1969-:

Effective school librarianship : successful professional 
practices from librarians around the world /Dr. Patrick 
Lo, Heather Rogers, Dr. Dickson K.W. Chiu.

Oakville, Canada ; Waretown, USA : Apple Academic 
Press, [2018]

2 sējumi : ilustrācijas ; 24 cm



• Mutvārdu vēstures funkcija bibliotēkā

• Bibliotēka kā vietējo zināšanu glabātāja

• Bibliotēka un kopiena

Nelson, Cyns:

Oral history in your library : create shelf space for 
community voice /Cyns Nelson.

Santa Barbara, California : Libraries Unlimited, an 
imprint of ABC-CLIO, LLC, [2018]

xv, 116, [1] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm



• Tradīcijas un tendences 

• Resursi, sadarbība un gadījumu izpēte 
no ASV pieredzes 

• Pētniecība un meklēšanas stratēģijas  

• Pārvaldība un finansējums

Genealogy and the librarian : perspectives on research, 
instruction, outreach and management /edited by Carol 
Smallwood and Vera Gubnitskaia.

Jefferson, North Carolina : McFarland & Company, Inc., 
[2018]

vii, 293 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm



• Stāstniecības kustība un tradīcijas pasaulē 
un Latvijā

• Stāstniecība Latvijas kultūrtelpā

• Stāstnieks, tradīcija un kopiena

• Stāstīšanas pasākumu dokumentēšana un 
ierakstu arhivēšana

Stāstnieks. Kopiena. Kultūrtelpa : UNESCO Latvijas 
Nacionālās komisijas izdevums par stāstniecības
tradīciju saglabāšanu un attīstību /sastādītāji: Evija 
Maļkeviča, Māra Mellēna, Guntis Pakalns.

Rīga : UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, [2017]

144 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm



• Brīvprātīgo darbs bibliotēkās

• Bibliotēkas un kopienas

Lehn, Carla Campbell:

From library volunteer to library advocate : tapping into 
the power of community engagement /Carla Campbell 
Lehn.

Santa Barbara, California ; Denver, Colordo : Libraries 
Unlimited, [2018]

xxvi, 186 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm



• Medijpratība

• Grāmatas un lasīšana

• Bibliotēkas un bērni

• Bibliotēkas un pusaudži

Grēniņa, Aiga, 1985-:

Ceļojums medijpratībā : idejas nodarbībām ar bērniem 
bibliotēkās /Aiga Grēniņa.

Rīga : Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome, 
2017.

32 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm



• Digitālo mediju sociālie aspekti

• Jauniešu internetpratība

• Gadījumu izpēte

Pangrazio, Luci:

Young people's literacies in the digital age :
continuities, conflicts and contradictions /Luci 
Pangrazio.

Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2019.

177 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm



• Medijpratība

• Viltus ziņas

• Bibliotēkas un izglītība

Information literacy and libraries in the age of fake news 
/edited by Denise E. Agosto.

Santa Barbara, California : Libraries Unlimited, [2018]

x, 184 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm
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